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الدراسات االجتماعية ( فيتحيا مصر )  مالزم

الله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

الثاني  اإلعداديالصف 
2020   / 2019      األولالفصل الدراسي 

/ وليد نصرى األستاذ إعداد

الجزء األول ) ملخص شرح الجغرافيا (
( جاباتاإلالجزء الثاني   ) األسئلة و

أي طالب أو طالبه ال يستطيعون ) ماديًا  ( طباعة الشيت  ) الرجاء االتصال بي وسأقوم بطباعة الشيت هلم جمانى (

)الرجاء االتصال بي وسأقوم بإعطاء الدرس جمانى (  الدراساتأي طالب أو طالبه ال يستطيعون ) ماديًا ( اخذ درس يف  

) في محيط القاهرة والجيزة (

اتاسمه على الشيت وكتابةاسمى  بإزالة يقوم  أي مدرس ليوم الدين الشيتات متاحة للجميع على صفحاتى للتحميل المجانى ولن أسامح
حسبى الله ونعم الوكيل فى أى مدرس يقوم بسرقة مذكراتى وينسبها لنفسه ويتاجر فيها
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الوطن العربي
هو الوطن الذى يضم الدول العربية  

 (  السماوية  للديانات مهبط كانت )         احلضارات العريقة  العربيرض الوطن أقامت على

 جيمع الوطن العربي

    تاريخ مشرتك (      - ) اللغة العربية  (    هى لغة واحدة        -   ) مكان واحد

هو املوقع بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول الموقع الفلكي

هو املوقع بالنسبة لليابس واملاء الموقع الجغرافي

37  )   إىل ( جنوب دائرة االستواء 2دائرة ) من يقع الوطن العربي  الموقع  ( مشال دائرة االستواء 30

بالوطن العربياهم الدوائر اليت متر  اهم الدوائر

 ) مدار السرطان ( )   دائرة االستواء  (

(  خط جرينتش غرب  17 خط طول) إىل (     ق خط جرينتششر 60خط طول  )   منيقع الوطن العربي  الموقع 

بالوطن العربي هو        ) خط جرينتش (خط الطول الرئيسي الذى مير  الخطوطاهم 

) يف احمليط اهلندي ( العربيللوطن  الفلكيتقع خارج املوقع دولة عربية هي  جزر القمر

 (  شرقا 44خط طول )   معجنوبا  12دائرة عرض تقاطع  عند تقع

للوطن العربي الموقع الفلكي

(  -الوحدة األولى  ) وطنا العربي  مكان واحد وطبيعة متنوعة
الموقع والمساحة (  -الدرس األول  ) وطننا العربي 

بالنسبة لدوائر العرض الموقع الفلكي

لخطوط الطولبالنسبة  الموقع الفلكي

ملحوظة
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موقع الوطن 
العربي

 أوروبا ( –إفريقيا  –يقع الوطن العربي يف قلب ووسط قارات العامل القديم ) أسيا

 البحر األمحر (  بينهمايفصل )        ميتد الوطن العربي يف قارتي أسيا وأفريقيا

 احمليط اهلندي           *  احمليط األطلنطي المحيطات

* البحر العربي   طالبحر املتوسالبحار * البحر األمحر      

* الخلجان * خليج عمان ليج عدن  خاخلليج العربي

(  االثنني معا)   أو (      احمليطات )  (  أو   البحار )  كل الدول العربية هلا سواحل علىملحوظة

 الحدود الطبيعية االتجاهات
 * جبال طوروس   البحر املتوسطالشمال

*الشمال الشرقي زاجروس جبال جبال كردستان

* دول وسط القارة األفريقية  الجنوب       * الصحراء الكربى     احمليط اهلندي

* خليج الشرق عمان     * البحر العربياخلليج العربي

األطلنطياحمليط الغرب

:  على هساعدتصحراء ( ال -  جبال ال –بحار ال –محيطات ال)  حدود الوطن العربي الطبيعية مثل ملحوظة

 (االحتفاظ بشخصيته العربية املميزة بني شعوب العامل (     )    االتصال بالعامل اخلارجي  )

الجغرافيالموقع 

 حدود الوطن العربي

 المسطحات المائية التى يطل عليها الوطن العربى
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 مليون كم مربع(   13 )  تبلغ املساحة حنو   المساحة

                       إفريقياقارة  يف( دول  10)       أسيا      يف قارة( دولة   12( دولة                    * )    22)     عدد الدول

الدول العربية 
 األسيوية

  قطر         -      البحرين     -     األمارات     -   الكويت      –   السعودية 

  األردن    –   عمان   –  اليمن   –  العراق  ––فلسطني       –       لبنان      –         سوريا  

الدول العربية 
 األفريقية

 املغرب       -         اجلزائر    –          تونس     –         لبيبا     –             مصر  

 جزر القمر   -        جيبوتي    -        الصومال   –    السودان   -   موريتانيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احلضارات القدمية  كثري من العربيارض الوطن قامت على    األهمية

 احلضارة املصرية القدمية  ) الفرعونية (           الحضارات

  ما بني النهرين ( بالد العراق القديم )  بالد حضارة 

                                      حضارة بالد الشام     

  حضارة بالد اليمن 

 

 

 الوطن العربي مساحة  ودول 

 أهمية موقع الوطن العربي 

 األهمية الحضارية 
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اإلسالمية    (   -املسيحية     -اليهودية  )  مهد الديانات السماوية كان الوطن العربي األهمية

 الناس من خمتلف العامل الدول العربية يأتي اليها  يفوجود أماكن مقدسة

األماكن 
المقدسة

        ) ( كنيسة املهد ) فلسطني*                            الكعبة املشرفة ) السعودية

) املسجد األقصى و  قبة الصخر ) فلسطني

بسبب تنوع الموارد االقتصادية في الوطن العربيت التنوع
   التكوينات اجليولوجية   (  )  احلياة النباتية   (    األقاليم املناخية   ( )    تنوع  (

وجود البرتول والغاز الطبيعي يف ارض الوطن العربي اكسبه أهمية اقتصادية واسرتاتيجية مصادر الطاقة

موقع الوطن العربي املتوسط بني قارات العامل طرق التجارة

 املوقع جعل الوطن العربي يتحكم يف طرق التجارة العاملية خالل العصور التارخييةهذا

وهى :يشرف على ثالث اذرع  مائية  هامة  األذرع المائية

   اخلليج العربي (    –البحر املتوسط       –) البحر األمحر

حتكم الوطن العربي يف املضايق املائية عمل على زيادة األهمية االقتصادية واالسرتاتيجية المضايق

     مضيق جبل طارق (   –مضيق باب املندب      –مضيق هرمز        –) قناة السويس

وقت السلم ( –وقت األزمات   -األهمية االسرتاتيجية ) هي األهمية يف وقت احلرب   ملحوظة

الدينيةاألهمية 

االقتصادية واالستراتيجيةاألهمية 

طرق التجارة
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 الدول المشرفة عليه يصل بين المضيق
 أسيا ( يف )      ايران –عمان   خليج عمان    -  اخلليج العربي   هرمز

 ( أسيا)  اليمن -( إفريقيا)  جيبوتي   خليج عدن    -     البحر األمحر  باب المندب 

 ( أوروبا)  إسبانيا – ( إفريقيا)  املغرب  احمليط األطلنطي   -  البحر املتوسط   جبل طارق

 ( إفريقيا)  مصر  البحر األمحر    -  البحر املتوسط   قناة السويس

 وقت احلرب يزيد أهمية موقع الوطن العربي يف  ملحوظة

 بسبب سيطرة الوطن العربي على املضايق البحرية اليت تتحكم يف طرق املالحة العاملية 

 

 

 (  األوربيلالستعمار  العربيتعرض الوطن أهمية موقع الوطن العربي أدى إىل   )   النتيجة

 
 الهدف

  خريات الوطن العربياالستعمار األجنيب نهب 

 )  تقسيم الوطن العربي إىل   )  دول خمتلفة املساحة وعدد السكان 

 دود سياسية مصطنعةحببني الدول  الفصل 

المشكالت 
 السياسية

 : من نتائج االستعمار ظهور مشكالت سياسية يف بعض الدول مثل 

   مشكلة  دارفور (   -مشكلة جنوب السودان          –) مشكلة فلسطني 

 حصلت مجيع الدول العربية على االستقالل ما عدا :  االستقالل

     بعض جزر األمارات (    -سبته و مليلة يف املغرب         –) فلسطني 

 

 

 

 

 

 

 

 في الوطن العربي المائية الممرات

 نتيجة أهمية موقع الوطن العربي االستراتيجية
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السطح مل تكن عائقا أمام وحدة الوطن العربي مظاهر السطحمظاهر 

( السهول -  اهلضاب -البحار –) اجلبال  كل من  حييط بالوطن العربي

مظاهر السطح على شخصيته العربية  حافظت النتيجة

كانت عامل يف حتقيق الوحدة بني أبناء الوطن العربي

السطح على اتصال الوطن العربي بالعامل اخلارجي ساعدت مظاهر

النتائجالعامل
اجلبلية املرتفعة ( سالسل ال ) تكوين الحركات االلتوائية

أدت إلى : الصخور الصلبة أصابت باطنيةحركات  الحركات االنكسارية
 اجلبال ( مكونة       ) ارتفاع بعض الصخور

 البحار واحمليطات (مكونة    اخنفاض بعض الصخور (

) مثل هضبة اليمن (    الربكانية ظهور اجلبال واهلضاب إىل أدت الثورات البركانية

النتائجالعامل

المائية التعرية
بحرية (ال  -نهرية  ال )  تعريةال

 ونقل الرواسب إىل أماكن أخرى حنت املاء للصخور هي

 األنهار ( دلتا – شواطئ البحار)     مثل ينتج عنها أشكال سطح 

ونقلها إىل أماكن أخرى ناجتة عن حنت الرياح للصخور التعرية الهوائية

 الكثبان الرملية (         مثل أشكالينتج عنها (

الدرس الثاني    ) تضاريس الوطن العربي (

عوامل تشكيل سطح الوطن العربي

العوامل الخارجية ) تحدث فوق سطح األرض (

( فى العوامل الباطنية ) تحدث  باطن األرض
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العاملالنوع
تعرضت هلا القشرة األرضية اليتجبال نشأت نتيجة احلركات االلتوائية هى  الجبال االلتوائية

 اطلس (  جبال   –عمان   جبال   –زاجروس   جبال   -  كردستانجبال )  مثل

الجبال
االنكسارية

 طبقات القشرة األرضية  يف انكسارجبال نشأت نتيجة حدوث هى

جبال الشام (      –البحر األمحر   جبال)     مثل

الشرق  إىلمتتد  من الغرب   االمتداد

( املغرب –اجلزائر  –تونس  ) هي  اجلناح األفريقي  يف دولثالث متتد اجلبال يف الدول

سالسل جبلية أهمها : تتكون اجلبال من  أسماء الجبال

 جبال اطلس الصحراء( اجلنوب يف - )جبال  اطلس التل(الشمال يف  (

الشطوط  ههضب  بينهما تنحصر

(في الوطن العربي الجبالأواًل  ) 

اهم مظاهر السطح

الجبال االلتوائية

جبال اطلس
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اجلانبني ( يفمتتد على جانيب البحر األمحر    ) ختتلف األمساء االمتداد

جبال البحر األمحر       ) يف  مصر والسودان  ( تسمى الجانب األفريقي 

اليمن ( يفمرتفعات اليمن )   تسمى السعودية     (             *  يفجبال عسري واحلجاز  )     تسمى الجانب األسيوي

فلسطني ( –لبنان  –) سوريا   فى متتد على طول الساحل الشرقي للبحر املتوسط االمتداد

حتصر بينها عدة سهول جترى بها األنهارتتكون من سالسل جبلية الخصائص

سوريا ( يف)نهر الليطاني فى لبنان (     )  نهر العاصي   األنهار

االنكساريةالجبال 

البحر األحمر جبال

جبال الشام
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هضبة إفريقيا 
 الشمالية

   غربا (  احمليط األطلنطي   إىل          ) شرقا (متتد من البحر األمحر ( 

 ) متتد من ساحل البحر املتوسط       ) مشاال (         إىل    وسط إفريقيا          ) جنوبا 

 تعترب من اهم مظاهر  هضبة إفريقيا الشمالية   هضبة الشطوط

 

 

 الموقع الهضاب
 مشال شبه اجلزيرة العربية  هضبه بادية الشام

 شبه اجلزيرة العربية وسط  هضبه نجد

 جنوب شبه اجلزيرة العربية  هضبه حضرموت

 

 

 

 

 

 ارض منخفضة يف الصحراء ) صاحلة للحياة (هي   التعريف

 يعمل السكان بالزراعة وتربية احليوان ( صاحلة للزارعة     خصبة  توجد بها أراضي ( 

 ) اآلبار  والعيون ( مثل  تعتمد على املياه اجلوفية  مصدر المياه

 ليبيا يفمصر                               * ) واحه الكفرة (  يف)واحه سيوة (     مثال

 

 

 قدميًا   )جفت اآلن (           املياه جترى بها أودية قدمية كانت هي   التعريف

 * تستخرج منها املياه اجلوفية                                                                                  للمواصالتتستخدم كطرق   األهمية

 مصر يفمثل  ) وادى العالقي (   مثال

 

 

 في الوطن العربي ( ثانيًا ) الهضاب

 الظواهر الطبيعية الموجودة في الهضاب

 الواحات

 األودية الجافة

 هضاب الجناح األفريقي

 هضاب الجناح األسيوي
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هي األراضي السهلية املنبسطة من سطح اليابس التعريف

تتميز باستواء السطح

السطحأو شبه مستوية  مستوية  هي أراضيالتعريف

على جانيب النهر    ) الطمى ( باملياه  ترسيب املواد العالقةسبب التكوين

يف السهول الكثافة السكانية* ارتفاع                تعترب تربة خصبة صاحلة للزارعة* الخصائص

* سهول نهرى ) دجلة والفرات ( يف العراق        سهول )نهر النيل (  يف مصر          األمثلة

خمتلفة االتساع ( ) مستوية أو شبه مستوية  هي أراضيالتعريف

على سواحل البحار واحمليطاتتوجد االمتداد

السهول الساحلية متنوعة املوارد واالستخداماتالخصائص

ات املعدنية ومصادر الطاقة (ورراعة   (  ) توجد سهول غنية بالث) توجد سهول  صاحلة الز

سهول ) البحر املتوسط ( صاحلة للزراعة  األمثلة

 مصادر الطاقة –سهول ) البحر األمحر واخلليج العربي ( استخراج الثروات املعدنية

سهول كونتها الرياح  ) عن طريق النحت واالرساب (هي  التعريف

)  سهول صخرية    (    )     ارسابات رملية  (   أنواعها

(في الوطن العربي السهولثالثًا  ) 

السهولأنواع 

السهول الفيضية

السهول الساحلية

الصحراويةالسهول 
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 بني دول الوطن العربى الرياح  (  -  املطر - درجات احلرارة  )  يوجد اختالف فى  مناخ الوطن العربي

 تنوع املناخ فى الوطن العربى   السبب

 ( تنوع احملاصيل الزراعية*                       تنوع النباتات الطبيعية )  إىلذلك ادى   النتيجة

 فيما بينها بني الدول العربية االقتصادى قيام التكاملإىل  التنوع ذلك  ادى 

 

 

 

 

 

 يؤثر املوقع الفلكى فى مناخ الوطن العربى حيث :  التأثير

 درجة احلرارة كلما اقرتبنا من دائرة االستواء ترتفع  الحرارة ارتفاع

 احلرارة كلما بعدنا عن دائرة االستواء          ) االبتعاد مشاال او جنوبا ( درجة تنخفض  الحرارة انخفاض

 

 

 

 يطات (احملبحار والاملسطحات املائية ) املناطق الساحلية املطلة على هى   المناطق الساحلية

    املناخ املعتدلب متتاز   

 المناطق الداخلية
 ( القارية) 

 املناطق القارية (             هى املناطق البعيدة عن املسطحات املائية( 

  اخنفاض درجة احلرارة شتاءا ( ) ) ارتفاع درجة احلرارة صيفا (               بالتاىلاحلرارة تتميز 

 ( املناطق الصحراوية ) مثل 

 

 

 

 

 ( المناخ والنبات الطبيعي في الوطن العربي )   الدرس الثالث

 العوامل المؤثرة في مناخ الوطن العربي

 الموقع  بالنسبة لدوائر العرض

 البعد والقرب عن المسطحات المائية

 خصائص مناخ الوطن العربي 
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واحدة (مئوية  مرت عن سطح البحر تنخفض درجة احلرارة ) درجة  150كلما ارتفعنا  االرتفاع         

 جبال لبنان (قمم  )    مثل القمم اجلبيلية يغطيها اجلليد جند أن

اتجاه الكتل
الجبلية

) جوانب ) سفوح ( اجلبال املواجهه للمسطحات املائية         ) غزيرة املطر

) جوانب اجلبال الداخلية ) الواقعة فى منطقة ظل املطر (       ) اقل مطرًا

السبب : اصطدام الرياح احململة باملياة فى اجلوانب املواجهه للمسطحات املائية

) مثل ) جبال اطلس 

البحر املتوسط سواحل فى االطراف الشمالية للوطن العربى املطلة على يقع الموقع

* املغرب *  ليبيا مصر  *       اجلزائر  اإلقليم دولمن 

   ارتفاع احلرارة ()    الصيف  الخصائص المناخية

 سقوط االمطار ( –    اعتدال احلرارة)      الشتاء 

والحيوان الطبيعيالنبات 
توجد فوق املنحدرات اجلبلية غزيرة املطر الغابات المعتدلة

  )  ( مرتفعات العراق) *             (مرتفعات   بالد الشام )*                         مثل  ) جبال اطلس 

 االرز ) شعار لبنان  ( *   الزيتون *       ) البلوط الفلينى اهم االشجار

الحشائش المعتدلة
االستبس ( (

 البحر املتوسطو اقليم  بني االقليم الصحراوى  تنمو

  ( تزدهر الشتاء ) (جتف   الصيف ) –احلشائش  

 (املاعز  –تربى عليها   )   االغنام

األقاليم المناخية والنباتية في الوطن العربي

إقليم البحر المتوسط

التضاريس
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 فى  املساحة ( ) اكرب االقاليم املناخية     الوطن العربى مساحة% من  80يشغل   الموقع

 )  ميتد بني اقليم البحر املتوسط)  مشاال  (    واالقليم املدارى   )  جنوبا 

 الخصائص المناخية
 

 مناخ قارى 

      (  الليل) ( خاصة فى      شديد الربودة    )الشتاء    

  نهارا (خاصة فى      (   شديد احلرارة )   الصيف( 

 النبات الصحراوى على حسب كمية املطر يتنوع  الطبيعيالنبات 

 حشائش قصرية  (تنمو  ر طمناطق قليلة امل (  

 نبات شوكى مثل الصبار ( ينمو  مناطق نادرة املطر ( 

 الغزالن ( *                     االبل   *               ) الزواحف    اهم الحيوانات

 

 

  جنوب الوطن العربىيقع   الموقع

 *   وسط  الصومال                       معظم  السودان                         من دول  اإلقليم

                    جنوب غرب شبه اجلزيرة العربية                         جنوب موريتانيا * 

 سقوط االمطار     -       الصيف  (     حرارة مرتفعة )  الخصائص المناخية

        ) يسود اجلفاف   -      تعتدل احلرارة) الشتاء 

 النبات الطبيعي

 (          الصمغ العربى يستخرج منها ) تشبه الغابات االستوائية   (   تكثر بها اشجار السنط )   الغابات المدارية

 الحشائش الحارة
 ) السافانا (

 تتدرج فى الطول من اجلنوب اىل الشمال 

  على حسب  كمية املطر 

 النمور (   –   االسود   –  االفيال    –  ) الزراف   الحيوانات

 حشائش السافانا حديقة  حيوان طبيعية   تعترب   ملحوظة

 ) بسبب  وجود  ) حيوانات   اكله العشب  (   ) حيوانات  اكلة اللحوم 

 

 

 

 

 اإلقليم الصحراوي

 اإلقليم المدارى
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خصائص شعوب 
العربيالوطن 

 فهيلها مجموعة من الخصائص تميزها  العربيشعوب الوطن :
قدرات وامكانيات تكفى لتحقيق التقدم والتنمية الشاملة متعاونة لديها شعوب

:  الشعوب العربية فان العرب تجمعهم عدة خصائص إقامة أماكنرغم اختالف  االنتماء وهى
ينتمى الشعب العربى إىل اصل واحد

وحدة التاريخ (  -وحدة اللغة   –) وحدة املكان  جيمع الشعب العربى

الوطن العربى يدين ) بالدين االسالمى ( شعب  معظم

الفرد يعترب ثروة بشرية جيب االهتمام بتكوينة واعدادة  الفرد أهمية

 من اجل النهوض باجملتمع

تعريف تعداد 
السكان

 حصر شامل للسكان من حيث:هو

  مكان االقامة  (  -النشاط االقتصادى  –احلالة االجتماعية  –التعليم  –النوع  –) العدد

مجيع الدول العربية تقوم بعمل تعداد سكانى  نظام التعداد

 (  سنوات 10   كلمصر    )             * ( سنوات  5كل  االردن )

مصر من اقدم الدول العربية يف عمل التعداد السكانى

سكان الوطن
العربي

سكان الوطن العربى فى تزايد مستمر

 (385    ( مليون نسمة عام  )2014                 )( 5.3   * يشكلون  %  )من سكان العامل

% (  2.6معدل منو سكان الوطن العربى  )  معدل النمو

 بالنسبة ملعدل النمو العاملى ) معدل مرتفع (معدل النمو السكانى يف الوطن العربى

الزيادة الغري طبيعية*  الزيادة الطبيعة  السبب

النمو السكانى ) هو زيادة عدد السكان خالل فرتة زمنية معينه ( ةظملحو

الوطن العربي (سكان     ) الوحدة الثانية
توزيع سكان الوطن العربي (  )  الدرس األول 

نمو سكان الوطن العربي
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:الناتجة عن الفرق بينالسكانية الزيادة هي   تعريف الزيادة الطبيعية
 الوفيات (  (  و  ) عدد  املواليد ) عدد

) مرتفع (معدل الزيادة الطبيعية يف الوطن العربى   معدل الزيادة
 ارتفاع نسبه املواليد واخنفاض نسبه الوفيات السبب

* تقدم الرعاية الطبية لالطفال       ارتفاع مستوى املعيشة*  حتسن االحوال الصحية     األسباب

ملحوظة
ارتفاع  معدل الوفيات في بعض دول الوطن العربي
 الصومال ( -العراق  -فلسطني –مثل )  سوريا

)  السبب   )   انتشار احلروب فى هذه الدول  ( ) كثرة  اجملاعات فى هذه الدول

العمل  ( -هى انتقال الفرد من منطقة إىل اخرى ) بغرض االقامة   تعريف الهجرة

زيادة عدد سكان الدول املستقبلة للهجرة نتيجة الهجرة

غري طبيعية ( سكانية  مثل دول اخلليج   ) تسمى زيادة

الزيادة الطبيعية

( الزيادة الغير الطبيعية ) الهجرة

ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية

انخفاض  معدل الوفيات في الوطن العربي
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 لمساحة التى يقيمون عليهابالنسبه لعدد السكان  حسابهى   الكثافة السكانية

  املساحة   ) كم مربع (÷ عدد السكان 

 

 

 األمثلة المناطق
           (  مصرفى  وادى النيل والدلتا )   جدا الكثافةمرتفعة 

 بعض املناطق فى سواحل الوطن العربى       –      سوريامشال     -مشال العراق    مرتفعة الكثافة

  مشال افريقيا ) املغرب العربى (          –       بعض اجلهات الساحلية فى بالد الشام  متوسطة الكثافة

   هضبة الشطوط فى اجلزائر   منخفضة الكثافة

 ) مثل الصحراء الكربى  (الصحارى العربية   السكاننادرة 

 

 

 

 

 

 

 
 مناطق التركز

 السكاني

  االنهار جمارى حول والرتبة اخلصبة  السهول الفيضيةفى 

  مناطق سقوط املطرفى 

  الواحات ( فى مناطق املياة اجلوفيةفى ( 

 

 

 ) بسبب قيام الزراعة ( يرتكز السكان فى املناطق السهلية  مناطق التركز

 يقل السكان فوق املرتفعات    ندرة السكان

 سكان اليمن ولبنان  يفضلون سكنى اجلبال بسبب  ) اعتدال املناخ (  ملحوظة

 

 توزيع السكان في الوطن العربي
 

 العوامل التي تؤثر في توزيع السكان

 مناطق الكثافة السكانية
 

 العوامل الطبيعية المؤثرة في توزيع السكان 

 موارد المياه والتربة الخصبة

 التضاريس
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واملمطريرتكز السكان فى مناطق املناخ املعتدل  مناطق التركز

( واجلاف  احلاراملناخ )   يقل السكان فى مناطق  السكان قليلةمناطق 

الخصائصالنشاط
العراق( –مصرمثل  )  ترتفع الكثافة فى املناطق الزراعية حول السهول الفيضية والساحلية الزراعي

فى مصر  (      القاهرة واالسكندرية)  مثل   فى املدن الصناعيةالسكانية  ترتفع الكثافة  الصناعي

واستخراج مصادر الطاقة  فى مناطق التعدين  السكانية ترتفع الكثافة التعدين

 (  الدخلارتفاع (    )    توفري فرص العمل )   بسبب     

) الصحارى العربية (مثل   تنخفض الكثافة فى مناطق الرعى الرعي

االنشطة االقتصادية ) هى احلرف واالعمال التى يقوم بها السكان (ملحوظة

) يؤثر على عدد السكان (      تؤدى احلروب إىل قتل الكثري من السكانالقتل

سوريا ( –سطني ل) ف مثل         بالدهم واللجوء اىل دول اخرى ترك السكانتؤدى احلروب إىل التهجير

تعتبر :  تتوفر بها الطرق والمواصالت التيالمناطق  الطرق والموصالت
 (لالقامة واالستقرار والعمل  )   جذب السكانمناطق

العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان

المناخ

األنشطة االقتصادية

الصراعات والحروب

النقل والمواصالت
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:هيالمشكلة السكانية  أسباب المشكلة
عدم التوازن بني عدد السكان واملوارد املتاحة

الزيادة 
السكانية

 وزيادة فى عدد السكان االقتصادية  بها قلة فى املوارد عربية دول يوجد

مصر  (   -) سوريا  مثل )تعانى من البطالة (       تسمى دول الفائض السكانى

النقص
السكاني

 فى عدد السكان  ونقصبها زيادة فى املوارد  عربية  دولتوجد

الكويت (   -)السعودية   مثل  (    االيدى العاملة ) تعانى نقص يف  تسمى دول العجز السكانى

المقترحات
نشر الوعى خبطورة الزيادة السكانية يف دول الفائض السكانى

االيدى العاملة من دول الفائض السكانى إىل دول العجز السكانى تشجيع انتقال

انتقال روؤس االموال من الدول التى لديها فائض فى املوارد إىل دول العجز فى املوارد

انشاء مشاريع كربى لتوفري فرص عمل فى دول الفائض السكانى

المشكلة السكانية

مقترحات لحل المشكلة السكانية
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توجد يف الدول العربية بيئات متنوعة  البيئات 

والفطنة سكان يتميزون بالذكاء  فى البيئاتاملتنوعة يوجد

استطاع سكان الوطن العربى العيش يف هذه البيئات النتيجة

استطاعوا استغالل هذه البيئات واستثمار مواردها

تنوعت بها امناط معيشة السكان

هم سكان الصحارى تعريف

العشب ( –املاء  )    يعيشون حياة التنقل والرتحال  حبثا عن

)  االعداد يف تناقص مستمر (  نسبه صغرية من سكان الوطن العربىالنسبة

تناقص  أسباب
نسبه البدو

 واستخراج البرتول العمل فى التعدين حتول الكثري منهم إىل

هجرة اعداد منهم إىل القرى واملدن القريبة

 ( بهدف تعمري الصحراء )  قرىقيام الدول العربية بتوطني البدو فى

 رتبطة بهماملعمال االوتربية احليوان     (         -هم السكان الذين يعملون يف  ) الزراعة  التعريف

(  فى تناقصاالعداد  )  % من جمموع سكان الوطن العربى45ميثلون النسبة

من الريف اىل املدن  املستمرة  اهلجرةالتناقص أسباب

:الدول العربية لتقليل الهجرة من الريف إلى المدن بالطرق التاليةتسعى  جهود الدول
توفري اخلدمات وفرص العمل فى الريف والقرى

حملافظة على االراضى الزراعيةاهلدف هو  ا

) الدرس الثاني  ) خصائص سكان الوطن العربي

( اوال ُ )  أنماط سكان الوطن العربي

) سكان الصحارى ( البدو الرحل

) سكان القرى ( الريفيون
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:هم سكان المدن الذين يعملون في التعريف
  الصحة ( –التعليم )  الصناعة والتجارة واخلدمات مثل

% من سكان الوطن العربى  )  فى تزايد مستمر ( 55النسبة  النسبة

املدن البرتوليه )  مثل دول خلليج (  نشأة أسباب الزيادة

)    انشاء املدن الصناعية  مثل )  مصر وسوريا

اهلجرة من الريف اىل املدن

مشكلة الهجرة
تزايد سكان املدن وتناقص سكان الريف

دون ختطيط حول املدن الكربى (ب احياء سكنية )         ظهور االحياء العشوائية

حتاول حكومات الدول العربية  على تطوير هذه املناطق   

دون ختطيط (ب)او داخلها   مناطق تنشأ حول املدن الكربى هى  األحياء العشوائية

 املرافق وسوء اخلدمات الصحية واالجتماعية  تفتقر إىل

ترتفع بها الكثافة السكانية 

% 65.5 زاد نسبة امللتحقني بالتعليم قبل اجلامعى إىل التعليم قبل الجامعي

: االتيحكومات الدول العربية  أقامتالسبب
انشاء املدارس واجلامعات يف كل مكان

 ذو االحتياجات اخلاصة ( –التاحة فرص التعليم جلميع االبناء ) االسوياء

: االقتصادية التالية األنشطة العربييمارس سكان الوطن  السكان أعمال
  ( التعليم –  التجارة –الصناعة   –الزراعة )

) ثانيا ) خصائص سكان الوطن العربي االقتصادية واالجتماعية

النتائج المترتبة على الهجرة من الريف إلى المدن

( الحضر ) سكان المدن

االهتمام بالتعليم

تنوع األنشطة االقتصادية
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:عدد االفراد يف  هم  تعريف قوة العمل

       الباحثني عن العمل (     * الذين يعملون فعليا)  سن العمل   * القادرين على العمل *

%من عدد سكان الوطن العربى 63.5النسبة

النسبة  مرتفعة ( هذه ) ال تزال     على ناس ال يعملون هى انفاق شخصنسبة اإلعالة

أسباب ارتفاع نسبة 
اإلعالة

ارتفاع نسبة كبار السن         * ارتفاع نسبه االفراد فى سن التعليم

الشبابارتفاع نسبة البطالة بني 

 معدالت االجناب (ارتفاع نسبه صغار السن  ) نتيجة ارتفاع

) كانت ضعيفة يف املاضى (  %77اىل  التحاق االناث بالتعليم االبتدائىارتفعت نسبه  التعليم

العادات والتقاليد التى كانت متنع الفتاة من التعليم ( هى  سبب ضعف تعليم البنات (

زيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل العمل

 ( جملس النواب ة  فى عضو  –القاضية  –الطبيبة  –اصبح منهن ) املعلمة

القيم

منها : واألخالقبالعديد من القيم  العربييتميز المجتمع 
 السمحةالقيم الدينية بالتمسك

 التمسك بالعادات والتقاليد احلسنة

 الرتابط االسرى

 والتسامحاملواطنة

أطيب التمنيات بالنجاح والتفوق
لجميع الطلبة والطالبات

قوة العمل

ارتفاع مكانه المرأة

التمسك بالقيم واألخالق الحميدة
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 الدراسات االجتماعية ( فيتحيا مصر )  مالزم
 

 الله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه  

 الثاني  اإلعداديالصف 
 2020   / 2019      األولالفصل الدراسي 

 / وليد نصرى األستاذ إعداد
 

 الجزء األول ) ملخص شرح التاريخ (
    ( جاباتاإلالجزء الثاني   ) األسئلة و

 

 أي طالب أو طالبه ال يستطيعون ) ماديًا  ( طباعة الشيت  ) الرجاء االتصال بي وسأقوم بطباعة الشيت هلم جمانى (

)الرجاء االتصال بي وسأقوم بإعطاء الدرس جمانى (  الدراساتأي طالب أو طالبه ال يستطيعون ) ماديًا ( اخذ درس يف    

 ) في محيط القاهرة والجيزة (

 اسمه على الشيتات وكتابةاسمى  بإزالة يقوم  أي مدرس ليوم الدين الشيتات متاحة للجميع على صفحاتى للتحميل المجانى ولن أسامح
 حسبى الله ونعم الوكيل فى أى مدرس يقوم بسرقة مذكراتى وينسبها لنفسه ويتاجر فيها
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الظلم والفساد بني مجيع األجناس  انتشار األسباب

  ( االقتصادية -االجتماعية   -كان الفساد والظلم يف مجيع جماالت احلياة ) السياسية

حاجة العالم  إلى
()النبي 

  حتى يرشد الناس إىل عبادة اهلل الواحد

    حتى ينشر العدل واملساواة والرمحة بني الناس

الدول المحتلةالقوى
احتلوا  )   مصر وبالد الشام     (     دولة الروم

 اعرتفوا  )  باملسيحية  (   دينًا رمسيا

اليمن ( –) العراق احتلوا   دولة الفرس

 الوثنية العباداتانتشرت  

(  وغريها من احليوانات  -الزواحف   -كثرت بها العبادات  ) تقديس  األبقار   الهنددواة 

 ظهرت بها  حضارات قدمية                       * قامت بها دول  و ممالك شبه الجزيرة العربية

مثود  (   –) عاد    حضارة قومظهرت عدة حضارات قدمية مثل  الحضارات القديمة

الممالك والدول
مثل : قامت بها دول وممالك
مملكة       ) احلرية  و  الغساسنة (في  الشمال

مكة   ويثرب (مدن في  الغرب (

 معني  الجنوبفي ( (  محري -سبأ     -دول

شبه الجزيرة العربية

بناء أمة قصة(   ()الوحدة األولى ) حياة محمد 
) الدرس التمهيدي ) أحوال شبه الجزية العربية قبل ظهور اإلسالم

()حاجة العالم  إلى النبي

العالم قبل اإلسالمالقوى التي كانت تحكم 
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: األنبياءكانت شبه الجزيرة مهدا لكثير من  األنبياءمهد 
 صاحل عليه السالم * هود عليه السالم

السالم  عليهما إمساعيل إبراهيم و  * شعيب عليه السالم

ومن حوهلا اهل مكة يفانتشر التوحيد النتيجة

*  اختذت كل قبيلة صنما هلاانتشرت عبادة األصنامديانات غير سماوية

الديانات
السماوية

دين سيدنا موسى ( عليه السالم       يف مناطق قليلة من شبه اجلزيرةاليهودية (

دين سيدنا عيسى ( عليه السالم        يف مناطق قليلة من شبه اجلزيرةالمسيحية (

عبادة اهلل الواحد ( ظل قليل من الناس عليها ) دين  سيدنا إبراهيم  ( عليه السالم الحنيفية (

)  ألنها كانت عبارة عن قبائل متفرقة (  فكان النظام القبلي هو السائدالقبليالنظام النظام السائد

األفراد  (القبيلة هلا قانون حيدد  )   حقوق وواجبات * لكل قبيلة شيخ حيكم القبيلةالقبلينظام ال

(  كانت هلا مكانة كبرية بني القبائل  يف مكة  )   (    قريش  )  قبيلةاشهر القبائل

) الصحراء ( البادية يفاحلرفة السائدة  الرعي

( بسبب  ندرة املطر    )       قليلةالزراعة كانت  الزراعة

الرماح (   -   مثل ) السيوفبعض الصناعات عرفوا الصناعة

نظموا اكرب رحلتني ( النهم  كان اهل مكة اكثر سكان شبه اجلزيرة مكانة جتارية كبرية  ) التجارة

 ( الشام ) إىل* رحلة الصيف                                                     (اليمن     )  إىلرحلة الشتاء

قبل ظهور اإلسالم أحوال شبه الجزيرة العربية

الدينية الحياة

( السياسية الحياه ) النظام السياسي

الحياة االقتصادية
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 اشتهر العرب بالشعر واخلطابة  الشعر

 كانت األسواق ذات أهمية كبرية يف شبه اجلزيرة العربية  أهمية األسواق

 فقطللتجارة   وليس (      واخلطباء  مكانا للتنافس بني الشعراء ) كانت   األسواق الن   

 ( اجملاز  ذيسوق  (                                               * )   سوق عكاظ)   األسواقاشهر 

 النابغة  الذبيانى  اشهر الشعراء

 

 

 

 

 : إلى المجتمعانقسم   المجتمع

  ( بدوال )   (  يسكنون  يف الصحراء     *                   )( الحضر )     ( املدن يف   يسكنون ) 

 بالثأر األخذ    –    لعب امليسر      –    شرب اخلمر    -   ( دفن البنات أحياءوأد البنات )   العادات السيئة

 الصرب  –   محاية اجلار  –  العفو عند املقدرة   –  الوفاء بالعهد   -  الكرم   –  الشجاعة   العادات الحسنة

 
 المرأةمكانه 

 مثل العالية بالمكانة تمتعت المرأة : 

   رضى اهلل عنها (  السيدة خدجية (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثقافيةالحياة 

 الحياة االجتماعية
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منذ والدته حلمل رسالة اإلسالم ()هيأ اهلل سبحانه وتعاىل النيب حممد  الرسالة

الناس من ظلمات اجلهل والعبودية  إىل النور واحلريةنشر مبادئ اإلسالم وإخراج ل

)     أولمن ربيع  12)   يوم االثنني المولد   ) عام الفيل (م   (     570عام (      

هاجم أبرهة احلبشي يف هذا العام الكعبة جبيش كبري يضم عدة أفيال عام الفيل

اليمن يفبناها  اليتالكنسية  إىلهدم الكعبة ليحج الناس  احلبشي أبرهة أراد

   (     أبرهة وحفظ البيت  ) (ومعهم حجارة من نار  األبابيلارسل اهلل طري اهلك )اهلل عز وجل

األب
عبد الله

 والد الرسول  مات     (عبد اهلل    ) قبل مولده

(حاليا ) املدينة املنورة  يثرب يفعودته من التجارة ودفن  أثناء

الجد
عبد المطلب

 (  وتعويضا عن فقد أبيهعطاء من اهلل  ألنه )    فرح جدة عبد املطلب وبنى هاشم مجيعا

طاف به جدة حول الكعبة ومساه حممدا ()   األرض والسماء ( يف) ليكون حممودا 

 ) عند العرب يف هذا الوقت مألوفاسم غري كان اسم ) حممدا

عبد مناف بن قصى بن كالببن   املطلبحممد بن عبد اهلل بن عبد  األب

 عليهما السالم إبراهيمبن  إمساعيلعدنان من ولد  إىلميتد نسبه

قريشمن خريه  (    امنه بنت وهب )  السيدةامه  األم

من افضل األنساب ()كان نسب النيب  ملحوظة

 )  كان من بيت بنى هاشم بقبيلة قريش ) اشهر قبائل شبة اجلزيرة العربية

(المولد والنشأة()الدرس األول   ) محمد

()النبي محمد مولد

النسب
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) الصحراء (البادية  يفمن عادات العرب أرسال أبنائهم ملرضعات كان  البادية

 رجاحة العقل (   –قوة البنيان       –) فصاحة اللسان      سبوا من البادية تحتى يك

() فى البادية  لتقوم برضاعة سيدنا حممد  () الرسول ) من بنى سعد (  حليمة السعدية  أخدت حليمة السعدية

 الرسول مكث() وكانت سنوات خري على بنى سعد(    سنوات  4)  عندها

العودة إلى
والدته

(  وهو يف سن الرابعة   امنه  السيدة ) امه   إىل أعادته

  أقام النيب()  حتى بلغ السادسة من عمرة  مع والدته

 ( السادسة)  وهو  يف سن  ) آمنه بنت وهب ( توفيت السيدة

( الثامنة يف )كفله جدة عبد املطلب وتوفى وهو  عبد المطلب

يف سن الثامنةطالب  أبوكفله عمه  أبو طالب

عمه الحياة في بيت
الرسول  عاش() ( فقريا كثريا األبناء أبو طالب  )  بيت عمه وكان يف

تربيته وكان احب اليه من أوالده طالب  أبو احسن

 النيب  خرج()  ( عليه وحتى ال يكون عبئًاليساعد عمه  )   رعى األغنام يفلعمل ل

ومنها :من رعى األغنام عده صفات    ()النيب   تعلم  نتائج العمل بالرعي

   ( العطف والرمحة   -  تواضع ال  -   الصرب    -  الشجاعة   )

(   األغنامرعى  يفاستمر )  الرعي العمل

عمل الرسول    التجارة (()  بالتجارة ( خرج يف اكثر من رحلة جتارية إىل الشام ( ( 

من كل سوء   ()حفظة اهلل   النيب  األخالق

 النيبكانت صفات ()  هي :

 رجاحة العقل    -            (   األمني)  عرف بالصادق     واألمانةالصدق       - الطهارة و العفة

السيدة
خديجة

عن أمانة النيب   مسعت السيدة خدجية()

 ( ميسرة )  الشام مع غالمها إىلالتجارة  يفطلبت منه اخلروج مباهلا

()النيب وأمانه  وصفات   بأخالقالسيدة خدجية  أعجبت الزواج

تزوج الرسول () ) من السيدة خدجية       ) كانت خري زوجة خلري شاب

 السيدة خدجية من الرسول  أجنبت()     (4  2–بنات ) ولد

البنات   ) زينب   –) القاسم   األوالداألبناء فاطمه (  –م كلثوم   أ  -رقية      –عبد اهلل  (      

في بيت عمه أبو طالب()حياة سيدنا محمد

()فترة شباب  سيدنا محمد

الطفولة المباركة
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(  () سيدنا حممدعاش  غار حراء طفولته وشبابه يف رعاية اهلل     ) ليعده حلمل الرسالة

اختذ سيدنا حممد ()   (  غار حراء  )مكان للتأمل والعبادة هلل 

 النيب  ظل()     سن النبوة ( األربعنييتعبد يف الغار حتى وصل إىل سن (

رمضانيف شهر   ()على سيدنا حممد  ) الوحى (  نزل سيدنا جربيل نزول الوحى

  كان النيب()    األربعنيسن  يف

موقف السيدة
خديجة

 عاد الرسول() إىل بيته واخرب السيدة خدجية مبا حدث 

 أخذت الرسول() ) عامل باإلجنيلكان  على دين إبراهيم (كان ) إىل ابن عمها ) ورقة بن نوفل

الرسول هبشرها  ان () سيكون نيب هذه األمة

صفات النبي
 عددت السيدة خدجية صفات النيب()  انه : وهى

  ( يعني على نوائب احلق   –  يكسب املعدوم        –  يصل الرحم )

قالت له لن خيزيك اهلل ابدأ

( جربيل عليه السالم)  هو ما ينزله اهلل على األنبياء عن طريق   ) الناموس ( الوحى

سنوات  3استمرت   الفترة

 دعا الرسول اهل بيته واملقربني منه بداية الدعوة

أول المسلمين
السيدة خدجية زوجة الرسول      من النساء(() )

أبو بكر الصديق ( ) صديقة   من الرجال

سنوات ( 10)   كن عمره(      طالب)على بن أبى ابن عمه من الصبية

 زيد بن حارثه  ( خادم الرسول  المواليمن    ( ()

( 30اكثر من  إىلاملسلمني ) وصل  أعدادزيادة األعدادزيادة 

األرقم أبىبن  األرقمدار  () اختار هلم الرسول  األرقمدار 

 اإلسالم يفمدرسة  أولكانت

* دراسة الدين فيما بينهم اإلسالميلكى يتعلم فيها املسلمني مبادئ الدين  السبب

(()الدرس الثاني    )   بعثه سيدنا محمد

()مراحل دعوة الرسول

نزول أمين الوحى  )  جبريل ( عليه السالم

المرحلة األولى  : سرية الدعوة
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 من الدعوة سرًا     سنوات ثالثبعد   الفترة

   (على الناس  ) امر اهلل الرسول بأن يعلن مبا جاءه من احلق 

  الناس انه رسول اهلل إىلجبل الصفا واعلن  إىل ()الرسول صعد   البداية

 دعا الناس إىل عبادة اهلل الواحد  األحد وترك عبادة األصنام 

 تبا لك (        فتوعد اهلل أبو هلب بالعذاب  () ) قال للرسول هلب أبوهامجة عمه   موقف عمه 

  بدأت مرحلة احملنة واالبتالء للرسول() وأصحابه 

 وقامت مبحاربة الدعوة () النيبرفضت دعوة   موقف قريش من الدعوة

 ان الدعوة تهدد مصاحلها ومكانتها بني القبائلقريش ظنت   السبب

  وأجدادهم آبائهمخيالف دين  اإلسالمان 

 مل تدرك قريش ان الدين اجلديد سيكون سبب عزتها ورفع مكانها بني العامل 

قريش ضد  إجراءات
 المسلمين

  الرسول  اتهام() بالسحر واجلنون والكذب 

 ( للقضاء على الدعوةتعذيب املسلمني  ) قاموا ب 

 صربوا على أذى املشركني*                               على الدين اإلسالمي  ثبت املسلمني  موقف المسلمين

 األموال والزعامة () على الرسول عرضوا  موقف قريش

   ( رفض الرسول()  هذه األموال والزعامة ) 

 (   سنوات  3 )    املسلمني ومقاطعتهم على حصارقاموا بفرض   رد فعل قريش

  بنى املطلب ( –فرضوا احلصار على من وقف جبانبهم  من ) بنى هاشم 

 فشل احلصار يف رد املسلمني عن دينهم  النتيجة

 

 

 

 

 للمسلمني و () للرسول  قريش إيذاء اشتداد بسبب   الهجرة أسباب

 امر الرسول ()  النجاشياحلبشة عند امللك  إىلاهلجرة  إىلاتباعه  

  ( ال يظلم عنده احد ملك عادل ) * امللك النجاشي                       الن احلبشة ارض صدق 

 

 

 

 

 

 

 

 ) الهجرة األولي  (  الهجرة إلى الحبشة

 ( العلنيةالدعوة الجهرية )  المرحلة الثانية 
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) عام احلزن (    عام واحد يف (    خدجية السيدة –طالب  أبوعمه  وفاة ) بعد الرحلة أسباب

الرسول  أراد () الطائف إىلفذهب  بدل من مكة خر للدعوةآاختيار مكان

 التمس الرسول()    بالطائف ) قبيلة ثقيف ( النصرة من

()  الرسول بإيذاءهل الطائف الدعوة وامروا أرفضت  موقف اهل الطائف

 عاد الرسول() إىل مكة

()بعد ما حدث له  () اهلل ان خيفف عن الرسول أراد األسباب

رفض اهل الطائف الدعوة االسالمية (    طالب أبوالسيدة خدجية وعمه  )  وفاة()

يف رحلة اإلسراء واملعراج ()ليصحب الرسول  ارسل اهلل سيدنا جربيل الرحلة أحداث

 اسرى بالرسول()  لياًل  من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى

قريش بالرحلة () اخرب الرسول موقف قريش

 كذبت قريش الرسول()

 صدق رسول اهلل ألنه (   بالصديق )  بكر فسمى أبوصدقة  سيدنا ()

عن طريق سيدنا جربيل األنبياءما ينزل على الوحى

) من شدة احلزن يف هذا العام (  ()وزوجه الرسول – ()العام الذى توفى فيه عم الرسول   عام الحزن

ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى ()سري النيب  اإلسراء

من املسجد األقصى إىل السماوات  العال ()صعود النيب  المعراج

() البحث عن مكان جديد   رحلة الطائف للدعوة

رحلة اإلسراء والمعراج

تعريفات
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سبب األسلوب 
الجديد

الرسول دعوة قريش  رفضت()  اىل االسالم

 اإلسالم يفرفض اهل الطائف الدخول

اليت تأتى للحج يعرض نفسه على احلجاج والوفود   موسم احلج يف  () اخذ الرسول الجديداألسلوب 

اإلسالم والنصر واملساعدة لتبليغ رسالة ربه يفالدخول  ميطلب منه

من البعثة ( 11عام )  يفمن اهل يثرب   (   6)  اتبعه النتيجة

 بالدعوة إىل اإلسالمعاد الرجال إىل يثرب وقاموا

 (  حدوث بيعة العقبة األوىل والثانيةيف موسم احلج التاليني )

األولى العقبة بيعة 
من البعثة 12العام  العام

( األوسشخص من  2)   من اخلزرج  (  أشخاص 10)  ()هل يثرب الرسول  أرجل من  (12)  ايعبعدد المبايعين

يعصوه يف معروفال *            ال يقتلون أوالدهم *       ال يزنون*      ال يسرقون * ال يشركوا باهلل شيئًا شروط البيعة

دينهمأمور  ) مصعب بن عمري ( ليعلمهم  اإلسالم يفسفري  أولارسل اليهم النتيجة

الثانية العقبةبيعة 
من البعثة 13العام  العام

(  من أهل يثرب سرا امرأتني)  و (    رجل 73بايع الرسول  ) عدد المبايعين

()بايعوه على محايته ونصرته إن هاجر إليهم فبايعهم الرسول  شروط البيعة

()بايعهم الرسول  النتيجة

 امر الرسول() املسلمني باخلروج إىل يثرب

 الرسول أصبحت يثرب مهيئة الستقبال() وأصحابه

(وبناء الدولة()هجرة البنى )الدرس الثالث  

والثانية بيعة العقبة  األولى

الجديد في نشر الدعوة()الرسولأسلوب 
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 أصحابه للهجرة إىل يثرب() امر الرسول  البداية

 سبيل اهلل يفخرج الكثري من املسلمني إىل يثرب تاركني أمواهلم  وديارهم

خوف قريش من  خطورة  جتمع املسلمني يف يثرباألسباب

 قررت منع الرسول() من اهلجرة واللحاق باملسلمني

دار الندوة    ) اجتمع به زعماء قريش (مكان التدبير

 ()اتفق املشركني على قتل الرسول  الخطة

 اتفقوا على ان جيمعوا من كل قبيلة رجل ويقومون بقتل الرسول()

وبذلك يتفرق دمة () بني  القبائل

وأذن له باهلجرة إىل يثرب ()كشف اهلل املؤامرة للرسول  حماية الله الرسول

خطة الرسول للهجرة
إلى يثرب

اخرب الرسول () أبو بكر الصديق عن الرحلة وان يعد راحلتني للسفر

( كان غري مسلم  )  ليدهلم على الطريق  ( استأجر دليال أمينا ) عبد اهلل بن اريقط

 املشركني ( إلخداع)    فراشه يفترك سيدنا على

  كلف الرسول()   (  سيدنا على بالبقاء يف مكة  )   لريد األمانات إىل أهلها

الخروج إلى يثرب

 الرسول اختبأ ()  ( ليالي 3)     جنوب مكة ملدة (  غار ثور)   فى بكر  أبومع

  كلف الرسول() : كل من
 (   املشركني أخباربتتبع  )        بكر أبىعبد الله بن

(   االطعام هلم بإحضار)  بكر أبىبنت  أسماء

(   أثار عبد اهلل والسيدة أمساءحول الغار ليخفى  األغناميرعى )       عامر بن فهيره

الرسول  حفظه اهلل()  الغار ومل يستطيع املشركني كشفه يف 

 طريق غري طريق القوافل أتى اليهم الدليل  وسار بهم يف  إلى يثرب الوصول

 وصل الرسول()   *              استقبل اهل يثرب الرسولإىل يثرب ()  بالرتحاب

السرية التامة    *()بالرسول  التوفيق والعناية  من اهلل عوامل النجاح

 على تنفيذ التخطيط القادرين   األشخاصاختيار  *التخطيط اجليد

()مؤامرة قريش  ضد الرسول

الهجرة إلى يثرب

للهجرة إلى يثرب()خطة الرسول
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معني )  مثل احلماية واجلهاد ( بأمرعهد ) اتفاق ( يتعد فيه الناس لشخص  البيعة

والصحابة ) مل يكن باألمر اهلني اخلروج من مكة ( ()كانت مكة احب مكان للرسول   حب الوطن

لكى يف سبيل الدين اإلسالمي تركوا الوطن

اصبح للمسلمني مكان امن ) يثرب (  ميارسون به الشعائر الدينية بدون خوف  يثرب

بعد هجرته  ()أول عمل قام به الرسول  بناء المسجد

  (شارك الرسول   بناء املسجد   )() يف بناء املسجد

مدرسة لتعليم مبادئ الدين اإلسالمي  (    -       دار العبادة   -  مقر احلكم يكون   )  الهدف من المسجد

) بهدف نشر الدعوة اإلسالمية  (       هم الذين هاجروا من مكة إىل يثربالمهاجرين

بأمواهلم وانفسهم ()الذين نصروا الرسول   ) املدينة املنورة (  هم اهل يثرب األنصار

آخى الرسول بني املهاجرين واألنصارالمؤاخاة

أن يسود احلب واآلخاء والتعاون بني املسلمني ()أراد الرسول  السبب

إيثار ) تفضيل (  املهاجرين عليهم  يفكان األنصار يتسابقون النتيجة

كل من : المدينة فيكان يوجد  مجتمع المدينة
 اليهود *                   (   مهاجرين وانصار  ) املسلمني 

ان يضع قانون حيدد واجبات وحقوق كل من يقيم يف املدينة ()أراد الرسول ()موقف الرسول 

حيدد عالقة من يقيم باملدينة ومن  هم خارج املدينة

كتاب ) صحيفة املدينة (  ) دستور املدينة  (  ()وضع الرسول  صحيفة المدينة

 ) كان به بنود خاصة باليهود       ) النهم اخطر فئة يف املدينة

(  دور عبادتهم   -  دينهم    -  أمواهلم  )  بهذا الكتاب اليهود على  () من الرسولآ بنود الصحيفة

 عدوان أيمحاية املدينة ضد  يف يتعاون اليهود ان  اشرتطت الصحيفة على

()بهذه األركان الثالثة قامت أول دولة إسالمية يف املدينة بقيادة النيب حممد  ملحوظة

(()دولة الرسول في المدينة ) أسس وأركان  بناء الدولة اإلسالمية

بناء المسجد

المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار

مبادئ التعايش مع اآلخرين

مالحظات



 

مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية  ( الشيتات( 01226084618وليد نصرى )   

الصف السادس االبتدائي –الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي  -الصف األول الثانوي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  

حة
صف

ال
1
3

( كان هناك من يسعى للقضاء على الدين اإلسالمي)   اإلسالمية  ) احلديثة ( حماطة باألخطاركانت الدولة  األسباب

الدين اإلسالمي والدولة االسالميةباجلهاد والدفاع عن  ()امر اهلل الرسول  الجهاد

 اإلسالميةبدا الرسول يف توجيه السرايا والغزوات ضد املشركني لتأمني الدولة

ضد املشركني ()الرسول معارك خاضها املسلمني بقيادة هي  التعريف

بني الناس ونشر مبادئه اجلديد ومحايته لدفاع عن الدينا الهدف

دون االشرتاك فيها (ضد املشركني  )    ()هي محالت أرسلها الرسول  التعريف

(حتى يكفوا عن عدائهم وحتريضهم لليهود يف املدينة  ضد املسلمني )  قريش االقتصاديةإضعاف قوة الهدف

هجرية 2عام  التاريخ

قريش املسلمني    ضد        األطراف

تعويضا عما سلبه املشركني من املسلمني (ارسل الرسول أصحابه العرتاض قافلة قريش القادمة من الشام )  األسباب

املسلمني أيدى غري اجتاه وجنا من ) قائد القافلة ( علم أبى سفيان    

  قريش مقاتلة املسلمني والقضاء عليهمأراد زعماء

ان يعسكر فيه  ()على النيب  (  احلباب بن املنذر  ) أشار *           (بئر بدر  ) وصل املسلمني إىلالمكان

313كان عدد املسلمني (                            *  1000:  900) من  كان عدد املشركنيالعدد

التقى اجليشني )ارسل اهلل مالئكة لتحارب مع املسلمني (األحداث

باألسباب (األخذ   - انتصر املسلمني بالرغم من قلة عددهم        ) بسبب قوة اإلميان النتيجة

الدروس
المستفادة

 التأكيد على مبدأ الشورى

النصر يأتي من عند اهلل وال يعتمد على القوة  أو كثرة العدد

(( ()الدرس الرابع )  غزوات الرسول دعوته وكفاحه (

غزوة بدر

) المرحلة الثالثة ) مواجهة المعتدين على الدعوة

والغزواتالسرايا 

()اهم غزوات الرسول

الغزوات

السرايا
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هجرية 3عام  التاريخ

املسلمني    ضد       قريشاألطراف

مقاتل   3000جيش حواىل   قريش جتهيز *      االنتقام من املسلمني بسبب غزوة بدر   األسباب

بالقرب من   )  جبل   احد  (المكان

مقاتل 1000اليهم جبيش من  () خرج الرسول -  نزل جيش املشركني عند  ) جبل احد (   األحداث

رجع زعيم املنافقني ) عبد اهلل بن سلول (  بثلث اجليش

على ارض املعركة من الرماة للوقوف على جبل يشرف 50امر الرسول خطط  الرسول

 أمرهم الرسول ()  اهلزمية إال بإذنه أوالنصر  يفأال يتحركوا سواء

أول األمر يفانتصر املسلمني االنتصار

جلمع الغنائم  () ترك الرماة أماكنهم دون اخد األذن من الرسول مخالفة أوامر الرسول

على املسلمني استغل خالد بن الوليد املوقف واستدار من خلف اجلبل وانقض

حتول النصر إىل هزمية*       (      ()) بسبب خمالفة أوامر الرسول      هزمية املسلمني  النتيجة

احلرب يفضرورة االلتزام بأوامر القائد الدروس المستفادة

هجرية 5عام  التاريخ

قريش وحلفائها   املسلمني  ضد األطراف

الرسول من املدينة ) بسبب غدرهم وخيانتهم ( أخرجهمالذين  يهود بنى النضري  قياماألسباب

 على قتال الرسول  بتحريض قريش والقبائل اجملاورة()

 واتفقوا على مقاتله الرسول من القبائل اجملاورة  استجابت قريش وحلفائها  ()

املدينة(    مقاتل حنو    10000خرجت قريش وحلفائها  بعدد  )  األحداث

 النيب أشار  ) سلمان الفارسي  (  على()  وافق الرسول ( حبفر خندق حول املدينة())

خرج الرسول ()  ( كان اجلبل خلفهم واخلندق أمامهم ) مقاتل      3000بعدد

على املسلمني (   شهر )  فرض املشركني احلصار ملدة

وانضموا للمشركني ()مع الرسول  غدر يهود بنى قريظة بالعهد يهود بنى قريظة

( يهود بنى قريظةكان عدو  داخلي ) (  وعدو خارجي ) قريش وحلفائها

قلوبهم الرعب يف وقذف اهللارسل اهلل رحيا شديدة أقلعت خيامهم  النصر من عند الله

بفضل اهلل تعاىل وعودة املشركني إىل بالدهم خاسرينانتصر املسلمني  النتيجة

غزوة احد

( غزوة الخندق ) األحزاب
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موقف الرسول من 
 بنى قريظةيهود 

  وامر بإخراجهم من املدينة بسبب خيانتهم للمسلمنيحاصرهم    

  ) خرج اليهود من املدينة بسبب ) غدرهم وخيانتهم للعهد 

 (  الشورىالتأكيد على مبدأ ) التماس النصر من عند اهلل       الدروس المستفادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 هجرية 6عام   التاريخ

   ومجع من أصحابه  قاصدين مكة ألداء العمرة  () خرج الرسول  األسباب

 إىل مكةقريش ليطلب الدخول  إىلمكان احلديبية فارسل عثمان بن عفان  إىل الرسول  وصل 

 ) بيعة الرضوان ( ان عثمان قتل فبايع الصحابة الرسول على حماربة قريش أشيع  بيعة الرضوان

  النيببن عفان إىل عثمان  عادسرعان ما  () 

 خشيت من جتديد احلرب مع املسلمني  موقف قريش

  النيبأرسلت قريش رسال لعقد صلح مع () 

 
 

شروط صلح 
 الحديبية

 سنوات 10احلرب ملدة  إيقاف 

  القادملعام إىل مكة ليؤجل دخول املسلمني 

  حلف الرسول  يفن يدخل أمن ارد () دخلت ( حلف الرسول  يفخزاعة  قبيلة  دخل ()) 

  حلف قريش دخل يفان يدخل  أرادمن  

  تردهقريش من املسلمني ال  إىل يأتيمن  

  الرسول إىلمن قريش  يأتيمن () يرده 

 
 الصلحنتائج 

 كان فتحا مبينا للمسلمني 

 ارسل الرسول ()  اإلسالم إىلالعامل يدعوهم  ورؤساءامللوك  إىلالرسل 

 بدأت مرحلة نشر الدعوة عامليا 

الدروس 
 المستفادة

            احرتام العقود واملواثيق 

 أهمية دور املرأة فى اجملتمع اإلسالمي 

  ( زوجة الرسول كانت السيدة ام سلمةمثال  () دورا مهما يف صلح احلديبية ) 

  التهدئة بني الرسول والصحابة ( يف ( 

 

 

 

 

 صلح الحديبية

 مواجهه من يقف ضد نشرها  المرحلة الرابعة ) عالمية الدعوة (
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هجرية 7عام  التاريخ

املسلمني ضد يهود خيرب األطراف

شر اليهود ويقضى عليهم  )   ألنها(   :  أراد الرسول فتح خيبر ليأمناألسباب
واخليانة والغدر والدسائسلمؤامرات لخيططون فيه  كانت خيرب مركز

( املسلمني كان مأوى ملثريي الشغب من اليهود  ) الذين حيرضون  القبائل  على قتال

مقاتل 1600جبيش ()الرسول  خرج   األحداث

 حاصر الرسول خيرب

النتائج
  (  استسالم انتصر املسلمني )   كل حصون  خيرب

الرسول أبقاهم () مقابل اخذ نصف كل زرع يف األرضيزرعون  أرضهم يف

بعد ذلك اخلليفة عمر بن اخلطاب من شبه اجلزيرة العربية كلها أخرجهم

 شبة اجلزيرة العربية يف اليهوديانتهى الوجود

عدم التآمر على األخريني   الدروس المستفادة

 التسامح والعفو عند املقدرة

هجرية 8عام  التاريخ 

املسلمني ضد قريشاألطراف

(  () حلف الرسول يفكانت خزاعة )   حتالفت قريش مع قبيل بكر ضد خزاعة  األسباب

خزاعة قبيلة وقامت بقتال ) صلح احلديبية (  نقضت قريش العهد

لفتح مكة(   عشرة األف مقاتل 10.000)  جبيش () الرسول خرج  األحداث

النتيجة
فتح مكة بدون قتال

 أهلهاعفا عن مجيع

أفواجا اإلسالم يفالرسول للدخول  إىل والنساءالرجال  أتى

عدم رد اإلساءة الدروس المستفادة

 التسامح والعفو عند املقدرة

فتح مكة

عزوة خيبر
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هجرية 8عام  التاريخ

املسلمنيقبيليت  هوازن وثقيف ضد  األطراف

املسلمني حماربة  ) اهل الطائف (  هوازن وثقيف قبيليت أرادتاألسباب

وقوتهم خرج املسلمني وغرتهم كثرتهماألحداث

انقض العدو على املسلمني وتراجع املسلمني وتفرقواالنتيجة

هذا املوقف أمام () ثبت الرسول النصر

مر الرسولا ()  املسلمني يففنادى  ( العباس)  عمه

جناح الرسول ()  ومقاتله عدوهم فى جتميع املسلمني

انتصار املسلمنيالنتيجة

)نصرهم اهلل ليس بكثرة العدد وإمنا باإلميان والطاعة هلل (النصر من عند اهللالدروس المستفادة

هجرية 9عام  التاريخ

املسلمني ضد الروماألطراف

ملقاتله املسلمنيكبريًا بأن الروم اعدوا جيشا  () علم الرسول األسباب

 ثالثني الف مقاتل ( 30.000) اعد جيشا مناألحداث

  كانت تبوك  خاضعة للروم (   تبوك إىلخرج الرسول (

 الرسول مل جيد()   (قلوبهم الرعب وتفرقوا يففقد بث اهلل  )   الروماحد من

انتصار املسلمني النتيجة

منتصرا عاد الرسول جبيشة ساملا

سبيل اهلل يفبذل النفس واملال  الدروس المستفادة

هجرية 10خرج يف حجة الوداع يوم  خطبة الوداع

 اإلسالميخطب يف الناس موضحا هلم مبادئ الدين

هجرية 11ربيع األول عام  12يوم االثنني  الوفاة

غزوة حنين

غزوة تبوك

()وفاة الرسول
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 ومل خيرت احد خيلفه  )   ترك األمر شورى بني املسلمني (  ()توفى الرسول   الخالفةنظام 

    ( اختيار وترشيح  من يتوىل امر املسلمنيعرف املسلمني نظام اخلالفة   ) 

 ) يف الدين والدنيا ( بعد الرسول وتولوا أمور املسلمني اهم الذين جاءو  الخلفاء

 اإلسالميةسارو على نهج الرسول واهتدوا بهدية واستكملوا بناء الدولة  النهم   ( الراشدين ) اسم 

 نظام اتبعه املسلمون يف اختيار اخللفاء الراشدين يقوم على الرتشح واالنتخاب  نظام الشورى

 ()شكل من أشكال احلكم افره املسلمني بعد وفاة الرسول   نظام الخالفة

  يقوم على اختيار من يتوىل أمور املسلمني يف الدين والدنيا نيابة عن الرسول() 

 

 

 

 

 

 القرشيعبد اهلل بن عثمان بن عامر   االسم

 (  سنتان وست اشهر )     () بعد مولد الرسول   المولد

 ( هجرية 13 – 11)    ونصف سنتان  مدة الخالفة

 

 

 

 

 
 اإلسالمقبل 

  عرف بالصدق والتواضع ولني القلب*                            أميناعمل بالتجارة وكان تاجر 

  واملشورة بني قريش الرأيكان من اهل *             اعتزل حياة اجلاهلية ومل يشرب اخلمر 

  ارتبط بالرسول() وكان اقرب أصدقائه 

 

 

 
 اإلسالمبعد 

 دعاه الرسول  من اسلم من الرجال أول (()  ) إىل اإلسالم فلم يرتدد 

  اإلسالم إىلدعا   ( من صحابة الرسول اسلم على يده الكثري()    ) 

 فى سبيل اهلل   جاهد باملال واجلهد والنفس                          

  حتمل أذى واضطهاد املشركني (   املسلمني يفخطيب  أولعند اجلهر بالدعوة كان ( 

  شارك الرسول *                                    فقراء املسلمنيعلى  أموالهانفق() يف كل غزواته 

  ساند الرسول()          بنفسه وماله وصاحبه يف اهلجرة 

  لذلك احبه الرسول()    توفى الرسول  مرضه أثناء الصالة في إماماجعله و (()  وهو راضي عنه 

 

 

 

 (  () أبو بكر الصديق)  الدرس األول 
 

 (  الخلفاء الراشدين )  الوحدة الثانية

 ()حياة أبو بكر الصديق 
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 ()مل يتحمل الصحابة وفاة الرسول ()وفاة الرسول

من قال ان حممد ( قال عمر بن اخلطاب () ) قد مات ضربت عنقه

(ن اهلل حي ال ميوتإن حممدا قد مات ومن كان يعبد اهلل فإقال للناس ) من كان يعبد حممدا ف موقف أبو بكر الصديق

هدأت نفوس املسلمني بعد خطبة أبو بكر الصديق موقف المسلمين

البيعة الخاصة
 (  ةسقيفة بن ساعد)    يفواملهاجرين  األنصاراجتمع

 املهاجرين يفاتفقوا على ان تكون اخلالفة

 حفاظًا على كيان الدولة اإلسالمية ( خليفة للمسلمنيالصديق بكر  أبوبايعوا (

 بكر خليفة للمسلمني أبواملسجد حيث توافد املسلمني لبيعة  يفكانت  البيعة العامة

األسس
طاعة اهلل والرسول                  التواضع                 * الصدق                         * املساواة

 بذل النفس واملال من اجل رفعه الدين والوطن والدفاع عنه (  سبيل اهلل يفاحلث على اجلهاد (

األسباب
اختاره الرسولأول من اسلم من الرجال * ()   اهلجرة يفليصاحبه

 مجيع غزواته يفاإلسالم    * شارك الرسول رفعة جاهد بنفسه وماله وأوالده من اجل

 كان اكرب الصحابة سنا    الصالة أثناء مرضه  يفجعله الرسول إماما للمسلمني  *

يف بالد الشام الروملقتال (    بن زيد  أسامة )  جيشًا بقيادة  () جهز الرسول()الرسول 

 توفى الرسول()  قبل حترك اجليش

()الرسول الشام لقتال الروم تنفيذا ألمر بالد ارسل جيش أسامة إىل  بكر أبوموقف 

 سار مع اجليش ماشيًا وأسامه بن زيد قائد اجليش راكبا

قتال املرتدين  ( يفاعرتض بعض الصحابة   ) بسبب احتياج اجليش  موقف الصحابة

يوما 40عاد اجليش منتصرا بعد االنتصار

()خالفة أبى بكر الصديق

()أعمال أبو بكر الصديق

سبب اختيار أبو بكر للخالفة

 ()الصديق  بكرأسس الدولة في عهد أبو 

رسال جيش أسامه بن زيدإ

()دور أبى بكر الصديق في تهدئة المسلمين بعد وفاة النبي
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 األخطار

  بعد وفاة الرسول()   : تعرضت الدولة اإلسالمية خلطر كبري 

  ارتدت بعد القبائل عن اإلسالم        

  الزكاة عن دفع  بعض القبائل  امتنعت 

 مسيلمة الكذاب ( مثل  ادعى بعض الناس النبوة ( 

 املرتدين ارسل أبو بكر الصديق اجليوش حملاربه هؤالء  موقف أبو بكر

  اإلسالم  يفمراعاة آداب احلرب الصديق  أوصى أبو بكر 

 
 فيآداب الحرب 
 اإلسالم

    حتى ال تروع األطفال والنساء (عدم مهامجة القبائل ليال (            

     عدم قتل األطفال والشيوخ والنساء 

 عدم التعرض للرهبان املتفرغني للعبادة يف الصوامع 

  املعابدعدم هدم البيوت أو 

 عدم حرق الزرع أو قطع النخل 

 انتصر ت اجليوش وعادت القبائل املرتدة إىل اإلسالم  نتائج الحرب

 استشهاد عدد كبري من الصحابة يف هذه احلروب 

  ()املرتدين  هم ) قبائل عربية  خرجت من اإلسالم بعد وفاة الرسول   ملحوظة

   منهم من ادعى النبوة   –منهم من منع الزكاة 

 

 

 

 حرب املرتدينبسبب استشهاد الكثري من حفظة القرآن أثناء   جمع القرآن

  أشار  (عمر بن اخلطاب  ()  ) الصديق أبو بكر  على ()  إىل أهمية مجع القرآن 

 صحائفاحد كتاب الوحى جبمع القرآن يف (     زيد بن ثابت )   () امر الصديق  موقف أبو بكر

 

 

 

 أراد الصديق  نشر اإلسالم خارج  شبة اجلزيرة العربية  األسباب

 ) أراد الصديق تأمني حدود الدولة اإلسالمية ) من خطر الفرس والروم 

 

 

 ) حروب الردة ( قتال المرتدين

 جمع القرآن
 

 اإلسالم خارج الجزيرة العربيةنشر 



مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية  ( الشيتات( 01226084618وليد نصرى )   

الصف السادس االبتدائي –الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي  -الصف األول الثانوي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  

حة
صف

ال
2
1

خالد بن الوليدالقائد

اربع جيوش لفتح الشام    ()ارسل أبو بكر الصديق   الجيوش

( يزيد بن أبى سفيانالقائد )   ) دمشق  ( وسط الشام

( أبو عبيدة بن اجلراحالقائد )  ) حمص  (  شمال الشام

(  شرحبيل بن حسنةالقائد  ) األردن

( عمرو بن العاصالقائد )  ) فلسطين ( القدس

اجليوش األربعة  حتت قيادة  )   أبى عبيدة بن اجلراح  (كانت ملحوظة

 أبو بكر الصديق   امر()   (خالد بن الوليد  )

   بدل من أبو عبيده بن اجلراح بالتوجه إىل الشام لقيادة املسلمني

( هجرية13عام )  العام

عام  63العمر

سنتني ونصفمدة الخالفة

الحمالت اإلسالمية

()قوفاة أبو بكر الصدي

بالد العراقفتح 

فتح بالد الشام
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بن نفيل القرشي عمر بن اخلطاباالسم

عام  (  13ولد يف مكة  )  بعد ميالد الرسول ب المولد

)  23هجرية إىل  13من  مدة الخالفة سنوات  ونصف( 10هجرية

اإلسالم الدين أعداءاشد من كان اإلسالمقبل 

إسالم عمر بن 
الخطاب

يف السنة اخلامسة من البعثة

 األرقم واعلن إسالمه أبىبن  األرقمدار  إىلذهب

قال للرسول ()  الكعبة جهرا إىلعلى الرسول باخلروج  فأشارالسنا على احلق

  (عمر بن اخلطاب خرج ()   على راس صف  ) من املسلمني

 خرج (عم الرسول محزة ( بن عبد املطلب ()  ) على راس صف )  من املسلمني

 (    باملسلمني األذىطع قريش احلاق تمل تس)      الكعبة اجتهوا إىل

 لقبه الرسول()  ) بالفاروق )  ألنه  فرق بني احلق والباطل

رجاحة العقل  ( –التواضع  – الرمحة – العدل – ) الزهد   صفاته

والصحابة باهلجرة إىل يثرب ()يف مكة حتى امر اهلل الرسول  ()ظل جبوار الرسول  بعد اإلسالم

 مل يستطيع احد منعه من اهلجرة ( املدينة علنيا إىلقام باهلجرة ( 

 يثرب يفشارك مع الرسول مجيع غزواته

اإلسالمي جاهد بنفسه وماله لنصرة الدين

 وجعله احد مستشارية وقوته يف احلق  وعلمة  إلميانهاحبه الرسول

ويعاونه يساعدهاخلالفة  أثناء ()الصديق  بكر أبىظل جبانب  بكر أبوموقفه مع 

حتى استطاع أبو بكر تثبيت أركان الدولة اإلسالمية اليت تركها الرسول ()

فق اجلميع (ا) و توىل عمر اخلالفة يف أصحابهبكر استشار  أبىمرض  أثناء بكر أبىموقف 

خليفة للمسلمني  ()  بايع املسلمني عمر بن اخلطاب والية عمر

()خالفة عمر بن الخطاب

(()الدرس الثاني )  عمر بن الخطاب

()حياة  عمر بن الخطاب
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الدواوين  إنشاء
) الوزرات حاليا (

: إنشاء الدواوين ومنها

   (ديوان بيت املال    )     (    ديوان اجلند )      (ديوان العطاء    )

 إنشاء نظام احلسبة

) املدينة املنورة ( يثربمن مكة إىل  ()  هجرة الرسولاختذ تاريخ  الهجريالتقويم 

  يؤرخ به حتى األن ( للمسلمني اهلجريبداية التقويم (

: فتحوها التي البالد فيمدن جديدة  بإنشاءقادة الفتوحات  () امر عمر بن الخطابالمدن إنشاء

 اإلسالمية ملسلمني واجليوشمكان جيمع التكون

 الفسطاط ( العراق ( يفمصر  ( ) البصرة والكوفة  يفاهم املدن

) السجل أو الدفرت (معناها    كلمة فارسية الديوان

 هجرية ( 15) عام  العام

 املسلمني  ضد  الفرساألطراف

* رستم قائد الفرس          سعد ابن أبى وقاص قائد املسلمني                القائد

انتصر املسلمني   * قتل قائد الفرس  )  رستم  (    النتيجة

 املدائن (دخل املسلمني عاصمة الفرس (

) فتح الفتوح (هجرية ( 21) عام  العام

املسلمني ضد  الفرساألطراف

( قائد جيش املسلمني )  النعمان بن مقرنالقائد

هزمية الفرس   -انتصر املسلمني   النتيجة

  أنهت  دولة الفرس    (مسيت املعركة ) بفتح الفتوح (     )    ألنها

()اهم أعمال عمر بن الخطاب

الفتوحات اإلسالمية

)  بالد فارس  (  ايران حاليا  –فتح  ) العراق (  

معركة القادسية

) معركة نهاوند ) فتح الفتوح
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ميالدية 634   -( هجرية                   13عام )  العام

الروم ضد املسلمني األطراف

) قائد املسلمني (  خالد بن الوليدالقائد

) مغادرة قيصر الروم بالد الشام (انتصار املسلمني على الروم   النتيجة

()بعد معركة الريموك قام اخلليفة عمر بن اخلطاب  ملحوظة

  ( بإسناد قيادة اجليوش إىل) أبى عبيده بن اجلراح  ( بدل من  )  خالد بن الوليد

 هجرية 15مت فتح بيت املقدس عام بيت المقدس

تسلم املدينة عمر بن اخلطاب وآمن الناس على أمواهلم وانفسهم وكنائسهم

 م 641هجرية               *   21 العام

املسلمني ضد الروماألطراف

عمرو بن العاصالقائد

بضرورة فتح مصر () اقنع عمرو بن العاص عمر بن اخلطاب موقف عمرو بن العاص

تعترب تأمني حلدود الدولة اإلسالمية يف الشام*    يعترب قوة لإلسالم واملسلمني الن فتح مصر

اعرتض عمر بن اخلطاب على فتح مصر بسبب  موقف عمر بن الخطاب

     ) وافق بعد ذلك  ) انشغال اجليوش مبطاردة الروم والفرس

فتح بالد الشام

 فتح مصر 

 فتح بيت المقدس  

موقعة اليرموك
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مدينة العريش واستقبله شعب مصر بالرتحاب عمر بن العاص  فتح مدينة العريشفتح 

شديدة  دارت بينه وبني جيوش الروم معركة الفرمامدينة فتح 

 (  انتصر عمرو عليهم ومتكن من السيطرة) على مدينة الفرما

بعد احلصار  حاصر عمرو بن العاص مدينة بلبيس ) استسلمت املدينة ( بلبيسفتح 

 ( من عمر بن اخلطاب اإلمدادينتظر )  بلبيس شهر   يفعمرة بن العاص  ظل

بينه وبني الروم فتح احلصن بعد معارك عنيفة يفحنج  حصن بابليونفتح 

الرومانياحلكم  أثناءكانت عاصمة مصر  اإلسكندريةفتح 

 م    (   641 -هجرية    21) مت جالء الروم عن مصر عام    انتصر على  الروم

النتائج
أصبحت مصر والية إسالمية

 أعطى األمان لألقباط على أمواهلم وحياتهم

 اإلسالم يفعلى الدخول  األقباطمل يكره من اهل مصر من

 يف مصر حقوق وواجباتنفس  كل من املسلمني واألقباط هلم

هجرية 23نهاية عام  العام

املسجد ( يف) قتله وهو يصلى الفجر   اجملوسيلؤلؤة    أبوالقاتل

عاما  63 العمر

عشرة سنوات ونصففترة الخالفة

()استشهاد  عمر بن الخطاب

مراحل فتح مصر

نتائج فتح مصر
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األمويالقرشي  عثمان بن عفان بن أبى العاصاالسم

مكة بعد مولد الرسول خبمس سنوات يفولد المولد

سنة ( 12هجرية       )  35:   23من عام  مدة الخالفة

: بصفات كثيرة  منها() اتصف عثمان بن عفاناإلسالمقبل 

 الناسرجل حيب احلق فاحبه * رجل ذو حياء*رجل كريم اخللق

 باجلنة ينبشرامل من  ) استجاب للدعوة واسلم ( اإلسالم (   أبو بكر الصديق) عرض عليه

اإلسالمبعد 
من الرسول بأمر(  بدر  )  شارك الرسول كل الغزوات ما عدا ()  ملرض زوجته

 غزوة تبوك (مثل  ساهم عثمان يف جتهيز جيوش املسلمني (

 الفقراء على أموالهانفق عثمان الكثري من

تعرض املسلمني لقحط شديد  يف عهد خالفة  أبو بكر  الصديق

(  للمسلمني حمملة بالبضائع التصدق بقافلة كاملةب) مب عفان    قام عثمان

موقف عمر بن
الخطاب

 ص ( الرسول أصحابمن  6من بعده شورى بني  األمرجعل(

يف جملس املشورة  عبد اهلل بن عمر  كان ابنه

من اخلالفة ) حتى ال يكون احلكم بالوراثة ( بن عمر استبعد عمر بن اخلطاب ابنه  عبد اهللابنه عبد الله

الرتشح يفتنازل كل شخص عن حقه األحداث

 اخلالفة (   عثمان بن عفان)  اتفقوا على توىل

املسجد يفبايع املسلمني عثمان بن عفان  الوالية

(   على الفقراء األموالانفق   )    الدنيا يفالزهد  الحكمأسس 

) اكل عثمان بن عفان ) الزيت واخلل

شعر الناس يف خالفته باألمن واالستقرار

(  ()الدرس الثالث  ) عثمان بن عفان

()خالفة عثمان بن عفان

()حياة  عثمان بن عفان
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بكتابة القرآن يف مصحف واحدالصحابةوبعض (  بن ثابت  زيد)  ()بن عفان   امر عثمان  تجميع القرآن

 قام بتوزيع املصحف  يف كل البالد اإلسالمية

دخول الكثري من غري العرب يف اإلسالم    )  بدأ  الناس خيتلفون يف قراءة القرآن  ( السبب

 حتى تتوحد قراءة القرآن (  يف كل البالد املفتوحة والقبائل العربية  (

إنشاء أول أسطول حبرى إسالمي () امر عثمان بن عفان األسطولبناء 

 السرح  واىل مصر (  أبىسفيان واىل الشام  (     ) عبد اهلل بن  أبىامر  ) معاوية بن

 بناء أول أسطول حبرى يفالتعاون

تأمني حدود  الدولة اإلسالمية من ناحيه البحر*    صد هجمات الروم على سواحل مصر والشام  ل السبب

جمموعة كبرية من السفن تستخدم يف احلروب أو التجارة تعريف األسطول

فتح أرمينية
هجرية 25عام  العام

فتح أرمينيةل القائد  ) حبيب بن مسيلمة (   بن أبى سفيان معاويةارسل القائد

فتح جزيرة قبرص
هجرية 28عام  العام

قربص جزيرةقام فتح   ) واىل الشام ( معاوية بن أبى سفيانالقائد

وقف هجمات الروم على سواحل مصر والشاملالسبب

( حاليا ) تونس أفريقيةفتح 
هجرية 28عام  العام

قام بفتح أفريقية ) واىل مصر ( السرح أبىعبد اهلل القائد

فتح بالد النوبة
هجرية 31عام  العام

) واىل مصر ( قام بفتح بالد النوبة السرح أبى سعد عبد اهلل بنالقائد

()اهم أعمال عثمان بن عفان

الفتوحات اإلسالمية  في عهد عثمان بن عفان

في مصحف واحد كتابة القرآن

إنشاء البحرية اإلسالمية
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 هجرية  34 العام

 األسطول اإلسالمي  ضد أسطول الروم  األطراف

       واىل مصر األسطول اإلسالمي ) بقيادة  عبد اهلل بن أبى السرح (            القائد

 ملهامجة املسلمني (   سفينة  500  جيشا حبريا  )  الروم إرسال  األسباب

 لقتال الروم  التوجهسفيان  أبىمعاوية بن  -(   () امر اخلليفة ) عثمان بن عفان  األحداث

  إىل الروم وقتاهلم التوجهالسرح ( واىل مصر  أبىطلب معاوية من ) عبد اهلل بن 

 من الروم اآلالفالروم وقتل  أسطولتدمري *                 اإلسالمي األسطولانتصار   النتيجة

 

 

 

 

 تأمين حدود الدولة اإلسالمية وهذه الحدود هي : النتائج

  الغرب ) أفريقية   (     *  اجلنوب ) النوبة   (            *  الشمال  )  أرمينيا  (يف 

 كثر اخلري يف عهدة لكثرة الفتوحات 

 

 

 

 

 

 (  املنافقون مانضم اليه)    (   عبد اهلل بن سبأ)   اليهودي  قائد الفتنة  األسباب

  اشعل الفتنة داخل املسلمني 

 اخذوا توجيه االتهامات الباطلة إىل عثمان بن عفان () 

 ()بن عفان  طالبوا بعزل عثمان   المطالب

 رفض عثمان بن عفان () هذه املطالب  

 

 

 

 

 هجرية  35 العام

 () قاموا هؤالء املتمردون حبصار بيت عثمان بن عفان  النتيجة

  وهو يرتل القرآن قتلوه 

 

 

 

 معركة ذات الصواري البحرية
 

 استشهاد  عثمان بن عفان
 

 نتائج الفتوحات اإلسالمية
 

 ()الفتنة في عهد عثمان بن عفان
 

 



مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية  ( الشيتات( 01226084618وليد نصرى )   

الصف السادس االبتدائي –الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي  -الصف األول الثانوي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  

حة
صف

ال
2
9

( () على  بن أبى طالب بن عبد املطلب اهلامشي القرشي )  ابن عم الرسول االسم

مكةالمولد

سنوات ( 5هجرية        )  40:   35من عام   مدة الخالفة

كان يفكر يف األمور قبل اختاذ القرار  –كان ذكى   اإلسالمقبل 

 نشأ وتربى يف بيت الرسول()               ) كان له القدوة الصاحلة واملثل األعلى (

إسالم على بن أبى
() طالب

 ( 10أول من اسلم من الصبيان ) سنوات

تلقى دروس العلم على يد الرسول () يف مدرسة األرقم بن أبى األرقم

) عاصر ) على بن أبى طالب ( مسريه اإلسالم األوىل منذ بدايتها ) منذ ساعتها األوىل

اإلسالمبعد 
  ) النيب  فرش  يفنام ) كان أول فدائي يف اإلسالم()   يوم اهلجرة ليخدع املشركني

 مجيع غزواته ما عدا تبوك الن  يفشارك الرسول  (الرسول () على اهل املدينة هاستخلف )

الرسول  أعطاهغزوة خيرب حني  يف(  لعلى ) حب اهلل ورسوله  اعلن الرسول()  الراية

تزوج من فاطمة بنت الرسول  ()   واجنب منها احلسن واحلسني

الثالثة الراشدين  جاهد مع اخللفاء

المسلمينموقف 
 بن عفان   عثمان  استشهاد بعد()  ( على)  سيدنا  اجتمع املسلمني ملبايعة بن أبى طالب

 األمربداية  يفرفض

 املسجد يفوكانت البيعة بعد إصرار الصحابة  ثم وافق

الحكمأسس 
 كان على بن أبى طالب ()  احلرص على الدنيا () منوذج وقدوة يف الزهد وعدم 

 (  احتياجهقدر  إالمن بيت املال  يأخذمل مثال  )

لشراء حاجاته ( يف الكوفة مثال  ) كان يذهب إىل األسواق

(()الدرس الرابع ) على بن أبى طالب

()خالفة على بن أبى طالب

()حياة  على بن أبى طالب
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السبباألعمال
اإلسالميةلسهولة التنقل بني الواليات  (    الكوفة)   إىل(  املدينة ) نقل مقر اخلالفة من  الخالفة مقر  نقل

كثرة الفتوحات اإلسالمية بسبب اتساع الدولة اإلسالمية بعد

حتى يتمكن من :  الشرطة() طالب أبىعلى بن  نظم تنظيم الشرطة
احملافظة على امن وسالمة املواطنني

 اخلارجني عن القانوناجلناة واملفسدين و مالحقة

جنود يعتمد عليهم اخلليفة يف حفظ األمن والنظامهم  تعريف الشرطة

إشعال الفتنة
) أسباب الفتنة اليهودي )  عبد اهلل بن سبأ  اليهودي  واملنافقون

زادت الفتنة بني املسلمني بعد مقتل عثمان بن عفان ()

انقسم املسلمني فريقني

الثانيالفريق األولالفريق 
بن عفان املطالبة بالقصاص من قتله عثمانبن عفان من قتله عثمانتأجيل القصاص املطالبة ب

المعارك
والتحكيم 

دارت معارك بني الفريقني

اتفقا على التحكيم بينهما

مل ينجح التحكيم يف إنهاء اخلالف

()اهم أعمال على بن أبى طالب

المعارك و التحكيم

الفتنة

إلى فريقين انقسام المسلمين
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 ) رفضوا التحكيم ( () طالب أبىمن جيش على بن من ) الفريق الثاني (  هم فئة  خرجت   تعريف الخوارج

( من اخلوارج على قتل  : 3اتفق )   اتفاق الخوارج

 على بن أبى طالب()–    عمرو بن العاص  –معاوية بن أبى سفيان

( هجرية 40عام  )   رمضان    17 العام

الفجر(   أثناء خروجه لصاله   () طالب أبىقتل )  على بن  منجنح  ) عبد اهلل بن ملجم  (  الوفاة

يف قتل  اآلخرينفشل عمرو -معاوية  

 عمرو بن العاص  –  سفيان أبىمعاوية بن

(() طالب  أبىانتهى عهد اخللفاء الراشدين باستشهاد ) على بن  عهد الخلفاء الراشدين

التمنيات بالنجاح والتوفيق أطيب
لجميع الطلبة والطالبات

الخوارج

()استشهاد على بن أبى طالب

مالحظات
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